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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 03/2013 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no horário das quatorze horas e dez 1 

minutos, na sala R501-2, no quinto andar da torre dois do Bloco A da Universidade Federal 2 

do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, 3 

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação da Licenciatura em 4 

Matemática da UFABC, convocada previamente e presidida pela professora Virgínia Cardia 5 

Cardoso, coordenadora; com a participação dos membros: os docentes Alessandro Jacques 6 

Ribeiro, Alexei Magalhães Veneziani, Ruth Ferreira Santos Galduróz e Zhanna Gennadyevna 7 

Kuznetsova; o representante dos discentes Alexandre Soares Cavalcante; a representante dos 8 

técnico-administrativos Elaine Konno Rocha; os professores convidados Francisco José 9 

Brabo Bezerra. Iniciou-se com o primeiro item: PLI (Programa de Licenciaturas 10 

Internacionais). Os professores do CMCC participantes desse projeto são: Alessandro Jacques 11 

Ribeiro e Roberto Venegeroles Nascimento. A professora Virgínia sugeriu trocar a palavra 12 

trimestre por quadrimestre. Informou-se que há cinco alunos interessados na seleção. 13 

Colocado em votação, o item foi aprovado por unanimidade. O próximo assunto tratou sobre 14 

as eleições para a Coordenação. A professora Virgínia informou que as eleições para todos os 15 

cursos específicos acontecerão em um mesmo período e que o mandato desta Coordenação irá 16 



 

 

até trinta e um de agosto deste ano.  A professora Ruth sugeriu que o assunto eleições fosse 1 

discutido em plenária. Posteriormente discutiu-se sobre a alocação didática para o segundo 2 

quadrimestre de dois mil e treze. Deliberou-se que a disciplina Teoria Aritmética dos 3 

Números será lecionada pelo professor Ercílio Carvalho da Silva. A disciplina Fundamentos 4 

de Análise será lecionada pelo professor Edson Alex Arrazola Iriarte. A disciplina Didática 5 

será lecionada pela professora Ruth Ferreira Santos – Galduróz. A disciplina EAD e Novas 6 

Tecnologias será lecionada pela professora Silvia Cristina Dotta. O professor Alessandro 7 

discordou com a atribuição da disciplina Prática de Ensino de Matemática para docente que 8 

não tem formação nessa área. Nesse sentido, deliberou-se iniciar uma votação para aprovar a 9 

atribuição da disciplina Prática de Ensino de Matemática I e III, cujas docentes são Ruth 10 

Ferreira Santos – Galduróz e Vivilí Maria Silva Gomes. O item foi aprovado com quatro 11 

votos a favor dessa alocação, um voto contra e duas abstenções. A disciplina estágio ficará 12 

com a professora Vivilí Maria Silva Gomes. Posteriormente deliberou-se o oferecimento da 13 

disciplina Fundamentos de Geometria. Logo após tratou-se sobre a análise do cronograma 14 

para modificação das disciplinas comuns entre as licenciaturas. Item colocado em votação. 15 

Aprovado com seis votos a favor e um contra. Em seguida analisou as modificações das 16 

disciplinas comuns às licenciaturas. Após breve explicação da coordenadora o item foi 17 

aprovado por unanimidade. O próximo item tratou sobre o manual de estágio das 18 

licenciaturas. Após a explicação da professora Virgínia o item foi aprovado. Posteriormente 19 

tratou-se sobre a criação do site da licenciatura. O professor Alessandro sugeriu a criação de 20 

um concurso para a criação desse site. Deliberou-se pesquisar um voluntário para coordenar o 21 



 

 

concurso. O item foi aprovado por unanimidade. O último assunto tratou a respeito do perfil 1 

dos docentes candidatos aos concursos que serão iniciados. Sugeriu-se consolidar as sugestões 2 

enviadas para definição das caraterísticas apropriadas para o preenchimento da vaga. 3 

Informou-se que há uma vaga para professor auxiliar e uma vaga para professor titular. 4 

Deliberou-se solicitar ao Concen a abertura de duas vagas: uma vaga remanescente e uma 5 

vaga nova. Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e 6 

encerrou às quinze horas e cinquenta minutos, da qual, eu Elaine Konno Rocha, secretária 7 

executiva, lavrei a presente ata. 8 

 

Virgínia Cardia Cardoso                                                                              Elaine Konno Rocha 

Coordenadora                                                                                               Secretária Executiva 


